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RESUMO 

 

Hidrogéis injetáveis são uma classe de géis que podem ser preparados in situ pela extrusão de 

seus componentes direto no local desejado. Polímeros naturais e/ou sintéticos podem ser 

utilizados para sua síntese. A galactomanana é um heteropolissacarídeo que pode ser oxidado 

pelo íon periodato, dando origem a um derivado com dois grupos aldeído por cada unidade 

monossacarídica, a galactomanana oxidada (GMOX). A gelatina é uma proteína muito 

utilizada em aplicações biomédicas, devido sua biocompatibilidade e biodegradabilidade. 

Todavia, sua aplicação é limitada devido à instabilidade térmica em temperatura fisiológica. 

A reticulação com polissacarídeos oxidados pode ser utilizada como uma alternativa para 

contornar essa problemática através da formação de ligações imina (-HC=N-). Este trabalho 

propõe a preparação e caracterização de hidrogéis injetáveis a partir de GMOX de Delonix 

regia e gelatina de pele de porco. A galactomanana foi modificada com diferentes graus de 

oxidação (10, 20, 50 e 70%). Os derivados oxidados foram caracterizados por FTIR, GPC, 

TGA e RMN 1H. A modificação foi confirmada pelo aparecimento de uma pequena banda em 

1723 cm-1 no espectro de FTIR, que foi atribuída ao estiramento da ligação C=O relacionada 

com a presença do grupo aldeído. O processo de oxidação levou a uma progressiva 

degradação da cadeia da galactomanana com consequente diminuição de sua massa molar. Os 

derivados oxidados apresentaram uma diminuição em sua estabilidade térmica. A análise de 

RMN mostrou o aparecimento de uma série de sinais na região entre 4,5 e 5,6 ppm, que são 

atribuídos a estruturas hemiacetálicas. Os hidrogéis foram preparados pela combinação da 

GMOX (dissolvida em PBS ou bórax 0,1 mol/L) com a gelatina (dissolvida em PBS) na razão 

GMOX/Gelatina de 1:1, 1:2 e 2:1. A combinação da gelatina com a GMOX levou a uma 

melhora em sua estabilidade térmica, mostrando assim que o processo de reticulação foi 

eficiente. A partir do tempo de geleificação pôde-se determinar que as razões 1:1 e 1:2 foram 

as mais promissoras com tempos de geleificação variando entre 5 e 53 minutos. O espectro de 

FTIR dos hidrogéis mostrou uma banda em 1640 cm-1 que está associada com a ligação -

HC=N-. A microscopia eletrônica de varredura mostrou que os hidrogéis são formados por 

estruturas altamente porosas. Os ensaios mecânicos revelaram um comportamento 

predominantemente elástico dos hidrogéis com valores de E’ variando entre 9 e 36 kPa. Os 

resultados obtidos mostram o potencial destes hidrogéis para aplicações biomédicas. 

 

Palavras-chave: Hidrogéis injetáveis. Galactomanana. Oxidação. Gelatina. Reticulação. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Injectable hydrogels are a class of gels that can be prepared in situ by extruding their 

components directly to the desired location. Natural and / or synthetic polymers may be used 

for their synthesis. Galactomannan is a heteropolysaccharide that can be oxidized by the 

periodate ion, giving rise to a derivative with two aldehyde groups for each monosaccharide 

unit, oxidized galactomannan (OXGM). Gelatin is a protein widely used in biomedical 

applications due to its biocompatibility and biodegradability. However, its application is 

limited due to thermal instability at physiological temperature. Crosslinking with oxidized 

polysaccharides can be used as an alternative to overcome this problem by forming imine 

bonds (-HC=N-). This work proposes the preparation and characterization of injectable 

hydrogels from Delonix regia OXGM and pigskin gelatin. Galactomannan was modified with 

different degrees of oxidation (10, 20, 50 and 70%). Oxidized derivatives were characterized 

by FTIR, GPC, TGA and 1H NMR. The modification was confirmed by the appearance of a 

small band at 1723 cm-1 in the FTIR spectrum, which was attributed to the C=O bond stretch 

related to the presence of the aldehyde group. The oxidation process led to a progressive 

degradation of the galactomannan chain with consequent decrease of its molar mass. The 

oxidized derivatives showed a decrease in their thermal stability. NMR analysis showed the 

appearance of a series of signals in the region between 4.5 and 5.6 ppm, which are attributed 

to hemiacetallic structures. The hydrogels were prepared by combining OXGM (dissolved in 

PBS or 0.1 mol/L borax) with gelatin (dissolved in PBS) in the OXGM/Gelatin ratio of 1:1, 

1:2 and 2:1. The combination of gelatin with OXGM led to an improvement in its thermal 

stability, thus showing that the crosslinking process was efficient. From the gelation time it 

was determined that the ratios 1:1 and 1:2 were the most promising with gelation times 

ranging from 5 to 53 minutes. The FTIR spectrum of the hydrogels showed a band at 

1640 cm-1 which is associated with the -HC=N- bond. Scanning electron microscopy has 

shown that hydrogels are formed by highly porous structures. Mechanical tests revealed a 

predominantly elastic behavior of hydrogels with E' values ranging from 9 to 36 kPa. The 

results show the potential of these hydrogels for biomedical applications. 

 

Keywords: Injectable hydrogels. Galactomannan. Oxidation. Gelatine. Crosslinking. 
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1  INTRODUÇÃO  

 Segundo Langer e Vacanti, 1993, a engenharia de tecidos é um campo 

interdisciplinar que aplica os princípios da engenharia e das ciências da vida para desenvolver 

substituintes biológicos que restauram, mantém, ou aumentam a função de um tecido 

deteriorado. Três estratégias gerais têm sido adotadas para criação de novos tecidos através da 

combinação de células, moléculas bioativas tais como: drogas ou fatores de crescimento, e 

suportes para crescimento celular (scaffolds) (KRETLOW; KLOUDA; MIKOS, 2007). Os 

hidrogéis podem agir como scaffolds que imitam o ambiente poroso da matriz extracelular 

natural (YANG et al., 2014). 

 Hidrogéis são uma classe de polímeros reticulados, os quais podem absorver água 

ou fluidos biológicos sem se dissolver (BAE; WANG; KURISAWA, 2013). Recentemente, 

tem havido um interesse crescente na pesquisa em hidrogéis injetáveis, pois estes podem ser 

formados in situ depois de serem administrados no corpo (BAE; WANG; KURISAWA, 

2013). Os hidrogéis injetáveis oferecem muitas vantagens, frente aos hidrogéis convencionais 

pré-formados, tais como: eles podem se adaptar a forma do defeito a ser preenchido, podem 

ser administrados de maneira minimamente invasiva (resultando numa recuperação mais 

rápida, cicatrizes menores e menos dor para os pacientes), e capacidade de encapsulamento 

fácil e eficaz de células e/ou fármacos (LI; RODRIGUES; TOMÁS, 2012). Hidrogéis de 

origem natural baseados em biopolímeros têm sido frequentemente usados em aplicações na 

engenharia de tecidos por que seus componentes têm propriedades semelhantes à matriz 

extracelular natural (TAN; MARRA, 2010).  

 Galactomanana é um biopolímero de fácil obtenção (obtido de fontes renováveis) 

que vem sendo utilizado em diversas aplicações biomédicas como: liberação controlada de 

fármacos (DODI et al., 2016), produção de scaffolds (SIQUEIRA et al., 2015), atividade 

antiviral e anticoagulante (MUSCHIN et al., 2016). Entretanto, até este momento não existem 

trabalhos referentes à utilização deste biopolímero para produção de hidrogéis injetáveis.  

 A galactomanana contém uma grande quantidade de grupos hidroxila que a torna 

susceptível a diversas derivatizações (modificações químicas). Modificações típicas propostas 

para a derivatização de polissacarídeos são: sulfonação (RAJALAXMI et al., 2010), 

acetilação (PITOMBEIRA et al., 2015), carboximetilação (SILVA et al., 2004), adição de 

anidrido succínico (LÜ et al., 2015), entre outras. Dentre as muitas modificações possíveis, a 

oxidação com o íon periodato se destaca por ser um método simples que leva a introdução de 

grupos aldeído ao longo da estrutura do polissacarídeo. O derivado obtido é um dialdeído, 
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pois apresenta dois grupos aldeído por cada unidade glicosídica modificada. Polissacarídeos 

dialdeído são estruturas que atuam de maneira semelhante ao glutaraldeído, reagindo com 

polímeros aminados (R-NH2) para formar ligações iminas (-CH=N-), também conhecidas 

como base de Schiff. A formação de iminas é uma das muitas alternativas disponíveis para o 

processo de reticulação (crosslinking) que origina os hidrogéis. 

 A gelatina é uma proteína desnaturada obtida a partir da hidrólise da estrutura de 

hélice tripla do colágeno em moléculas de cadeia simples (GASPERINI; MANO; REIS, 

2014). Ela tem sido muito utilizada no campo biomédico devido a sua biodegradabilidade e 

excelente biocompatibilidade em ambiente fisiológico (SARKER et al., 2014). Entretanto, sua 

utilização é limitada devido às suas baixas propriedades mecânicas e instabilidade térmica à 

temperatura fisiológica (ponto de fusão ~ 30° C) (VLIERBERGHE; DUBRUEL; SCHACHT, 

2011). Para aplicações biomédicas de longo prazo, a estabilidade dos géis de gelatina precisa 

ser melhorada para evitar uma degradação prematura. A reticulação por polissacarídeos 

dialdeídos é uma alternativa para superar essa limitação (DASH; FOSTON; RAGAUSKAS, 

2013), que vem sendo amplamente adotada na literatura. 

 A utilização de polissacarídeos dialdeídos como agentes macroreticulantes para 

polímeros aminados (colágeno, gelatina, quitosana) é uma alternativa frente aos reticulantes 

convencionalmente usados como: glutaraldeido e hidrocloreto de 1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC). Os polissacarídeos dialdeídos oferecem a vantagem 

de serem derivados de fontes naturais, além de apresentarem um potencial citotóxico menor 

do que os reticulantes comerciais (WANG et al., 2015; XU et al., 2013). Tendo em vista o 

supracitado, o presente trabalho visa a produção de hidrogéis de gelatina e galactomanana 

oxidada para aplicação biomédica.  

 

2  REVISÃO DE LITERATURA  

2.1  Hidrogéis injetáveis  

 Hidrogéis são definidos como redes poliméricas com ligações cruzadas que 

podem absorver água ou fluidos biológicos mantendo sua estrutura tridimensional (3D). 

Hidrogéis injetáveis são uma subclasse de hidrogéis que podem ser preparados in situ através 

da extrusão dos componentes do hidrogel a partir de uma seringa diretamente no local 

desejado. Seus componentes são líquidos que instantaneamente formam géis sob condições 

fisiológicas quando misturados, devido à reticulação (ligações cruzadas) química ou física 

(YANG et al., 2013). Reticulações físicas empregam associações não covalentes entre as 
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cadeias do polímero via forças eletrostáticas, hidrofóbicas ou ligação de hidrogênio. Por outro 

lado, reticulações químicas introduzem ligações covalentes entres as cadeias do polímero para 

formar redes de gel. Essas ligações podem ser geradas por foto-irradiação, formação de base 

de Schiff, reações de adição de Michael, reações click, reações mediadas por enzimas entre 

outras. Embora hidrogéis reticulados fisicamente possam evitar a utilização de reações 

químicas agressivas, eles tendem a ser mais susceptível a degradação, principalmente devido 

ao rompimento das associações não covalentes (BAE; WANG; KURISAWA, 2013). Para 

muitas aplicações, a utilização da reticulação química é preferida para melhorar as 

propriedades mecânicas e preservar a integridade do hidrogel para aplicações de longo prazo 

(PATENAUDE; SMEETS; HOARE, 2014). 

 Polímeros naturais e sintéticos, ou a combinação destes podem ser utilizados para 

a preparação de hidrogéis injetáveis (LI; RODRIGUES; TOMÁS, 2012; YANG et al., 2014). 

Entre estes materiais, os polissacarídeos se destacam, pois têm uma grande quantidade e 

variedade de grupos funcionais (OH, NH2, COOH), passíveis de vários tipos de modificações 

químicas como: oxidação, carboximetilação, sulfatação, enxerto de monômeros acrílicos, etc. 

Estes grupos oferecem a oportunidade de introduzir porções reticuláveis ou moléculas 

bioativas nos polissacarídeos. Tem sido descrito na literatura que hidrogéis baseados em 

polissacarídeos apresentam biocompatibilidade, uma vez que eles possuem certa similaridade 

estrutural com alguns componentes da matriz extracelular natural (JIN et al., 2010).  

 A utilização de hidrogéis injetáveis é muito atraente, uma vez que minimiza o 

desconforto do paciente, risco de infecção, formação de cicatrizes, e o custo do tratamento. 

No caso dos suportes pré-formados (scaffolds), é necessário um conhecimento prévio da 

forma e do tamanho do defeito ou cavidade a preencher, e defeitos com forma e tamanho 

irregulares podem ser problemáticos. Além disso, é necessária uma cirurgia invasiva para a 

implantação do suporte (HOU; BANK; SHAKESHEFF, 2004). A utilização de hidrogéis 

injetáveis pode ultrapassar estas limitações. A natureza desses sistemas faz com que seja 

possível incorporação de agentes farmacêuticos e/ou células em seu interior, resultando em 

uma matriz que pode preencher qualquer cavidade independentemente da forma ou tamanho 

com uma cirurgia minimamente invasiva (OVERSTREET et al., 2012; LI; RODRIGUES; 

TOMÁS, 2012). Após a injeção e a solidificação in situ, o hidrogel forma um suporte 3D 

temporário no qual as células podem aderir, proliferar e se diferenciar, formando um tecido 

novo e funcional.  

 Os hidrogéis injetáveis para aplicação biomédica necessitam atender a alguns 

requisitos como: (a) a viscosidade da solução dos precursores deve ser suficientemente baixa 
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para facilitar a injeção; (b) após a injeção, os géis devem se formar rapidamente para evitar a 

dissolução dos precursores e/ou moléculas incorporadas; (c) os géis devem ser 

biodegradáveis; (d) os polímeros e os seus produtos de degradação devem ser biocompatíveis 

ou evocar uma resposta inflamatória mínima de tecidos do hospedeiro; (e) os géis devem 

formar um substrato adequado para as células; (f) os géis devem exibir propriedades físicas e 

mecânicas apropriadas de acordo com sua aplicação (LI; RODRIGUES; TOMÁS, 2012; 

HUYNH; NGUYEN; LEE, 2011).  

A Figura 1 mostra a evolução na pesquisa com hidrogéis injetáveis. Esse é um 

tema que vem ganhando crescente interesse nos últimos 20 anos por parte de pesquisadores na 

área de biomateriais e engenharia de tecidos. 

 

Figura 1 - Número de publicações por ano (a) e citações por ano (b) com as palavras chave 

“injectable hydrogel” ou “injectable scaffold” entre 1997-2016. A pesquisa foi feita no Web 

of Knowledge em 14 de junho de 2016 e inclui artigos, patentes, revisões, resumos, livros, 

encontros, editoriais e letters. 

 

Fonte: Web of Knowledge, 2016. 

 

O Quadro 1 apresenta alguns exemplos de hidrogéis injetáveis, preparados a partir 

de polissacarídeos, com diferentes mecanismos de geleificação. Dentre os vários mecanismos 

de geleificação propostos na literatura para a produção de hidrogéis injetáveis, a base de Schiff 

é um dos mecanismos mais utilizados ultimamente devido as suas condições suaves de 

reação. Essa reação se processa sobre condições ambientes sem a adição de qualquer agente 

reticulante externo e tem somente água como subproduto. A formação da base de Schiff, ou 

ligação imina (-CH=N-), acontece pela adição nucleofílica de um nitrogênio de uma amina 
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primária ou hidrazida (ou derivados similares) ao grupo carbonila de um aldeído ou cetona. A 

Figura 2 apresenta o mecanismo para formação da base de Schiff em meio ácido.  

Os hidrogéis obtidos via base de Schiff apresentam reversibilidade com a 

mudança de pH e sua estabilidade decresce com a diminuição do pH (XIN; YUAN, 2012), 

levando a sua fragmentação com o passar do tempo. Esta característica é muito interessante, 

no campo da engenharia de tecidos, uma vez que a taxa de degradação de um scaffold deve se 

assemelhar à taxa de formação de um novo tecido (BAE; WANG; KURISAWA, 2013).  

Outra característica muito importante na concepção de hidrogéis injetáveis é o 

tempo de geleificação (tgel), que é definido como o intervalo tempo no qual os componentes 

do hidrogel sofrem uma transição sol→gel. A importância do tgel reside no fato de que uma 

cinética de geleificação rápida irá induzir a formação do hidrogel antes de sua administração, 

ao passo que uma geleificação lenta resultaria na difusão dos precursores do gel para longe do 

local da injeção (LÜ et al., 2015). 

Alternativas utilizadas para diminuição do tgel incluem adição de agentes de 

reforço (ex: nanocristais de polissacarídeos, nanopartículas inorgânicas, microesferas) na 

matriz do hidrogel e utilização de agentes complexantes (ex: bórax, Ca2+). Por exemplo, 

Balakrishnan et al., 2014, prepararam um hidrogel pela combinação de alginato oxidado, 

gelatina e bórax. Os autores associaram a diminuição no tempo de geleificação e aumento na 

solubilidade do derivado oxidado à presença do bórax. Existe um crescente interesse pela 

utilização do bórax na síntese de sistemas injetáveis (REGEV et al., 2013; 

BALAKRISHNAN et al., 2014), já que este apresenta propriedades anti-inflamatórias 

(BALAKRISHNAN; JOSHI; BANERJEE, 2013). 

Considerando o mecanismo de formação da base de Schiff, outra maneira de 

modular o tgel é pela utilização de polissacarídeos com diferentes graus de oxidação. Yan et 

al., 2014, trabalhando com hidrogéis de poli (L-ácido glutâmico) hidrazida funcionalizado e 

alginato oxidado verificaram uma diminuição significativa no tgel de 354  para 130 s, quando o 

grau de oxidação do alginato aumentou de 27,6 para 43,5%. 
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Quadro 1 - Hidrogéis injetáveis, formulados a partir de polissacarídeos, para aplicação biomédica. 

 

Componente (A) Componente (B) Modificação química 
Mecanismo de 

gelificação 

Propriedades 

mecânicas (KPa)a 
tgel

 b (s) Aplicação Referência 

Ácido hialurônico 
Nanocristais de 

celulose 

(A) e (B) oxidação/(A) 

ad. ácido adípico 
dihidrazida 

Base de Schiff 60 – 152 3 - 30 
Engenharia de 

tecidos 
DOMINGUES et al., 2015 

Quitosana Dextrana 
(A)-g-polianilina/(B) 

oxidação Base de Schiff 0,260 – 1,830  70 – 1.170 
Engenharia de 

tecidos 
ZHAO et al., 2015 

Alginato Gelatina (A) oxidação Base de Schiff – 240 – 1.140 
Encapsulamento 

celular 
SARKER et al., 2014 

Quitosana Dextrana  
(A) ad. anidrido 

succínico/ (B) oxidação 
Base de schiff – 40 - 190 

Prevenção de 

adesão pós-
cirúrgica 

CABRAL et al., 2014 

Dextrana - Metacrilação Adição de Michael  10,9 – 29,6 88 – 512 
Encapsulamento 

celular 
LIU et al., 2015 

Pululana 
Sulfato de 

condroitina 

(A) Carboximetilação/ 

(A) e (B) acoplamento 
de tiramina 

Enzimático HRPc 0,025 – 0,963 33 – 640 

Engenharia de 

tecido 
cartilaginoso 

CHEN et al., 2016 

Ácido hialurônico - Ad. de tiol (Tiolação) Ponte dissulfeto  360 – 4.680 Cultura celular BIAN et al., 2016 

Ácido hialurônico PEG-dimaleimida (A) ad. furfurilamina Diels–Alder [4+2] 4,86 – 75,90 
3.060 – 

24.720 

Encapsulamento 
celular e tecido 

cartilaginoso 

YU et al., 2014 

Alginato 
Pluronic® F-108 
(PEG-PPG-PEG) 

(A) alginato-g- β-
ciclodextrina 

Supramolecular (host–
guest) + térmico 

0,3 – 30 - 

Entrega de 

drogas e 
transplante de 

células 

MIAO et al., 2015 
 

Quitina - Carboximetilação Térmico (37°C) 0,018 – 0,25 120 - 660 Cultura celular LIU et al., 2016 

Quitosana Colágeno - 
Térmico β-

glicerofosfato (37°C) 
0,00644 – 0,0099 215 – 239 

Engenharia de 

tecidos 
MOREIRA et al., 2016 

Alginato Colágeno - Iônico 1,6 – 8 300 – 600 
Regeneração de 

tecido ósseo 
BENDTSEN; WEI., 2015 

 

Dextrana 
Poli(PNIPAm-co-

AA)d 

(A) Oxidação/ (B) ad. 

ácido adípico 
dihidrazida 

Ligação hidrazona 61 – 218 - 

Engenharia de 
tecidos e 

liberação 
controlada 

CAMPBELL; 
PATENAUDE; 

HOARE, 2013 
 

        
aEsses valores foram determinados reologicamente ou por meio de ensaio de compressão; bTempo de geleificação; cHRP = horseradish peroxidase; dPoli(N-isopropilacrilamida-co-ácido acrílico). 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 2 - Formação da base de Schiff entre aldeído e amina primária. 

 

Fonte: SOLOMONS; FRYHLE, 2006. 

 

2.2  Oxidação de polissacarídeos com periodato de sódio  

A oxidação pelo íon periodato foi usada durante muito tempo como um método 

para a determinação estrutural de carboidratos. O método se baseia na completa oxidação do 

carboidrato e posterior análise dos produtos da degradação (KRISTIANSEN; POTTHAST; 

CHRISTENSEN, 2010). 

Polissacarídeos podem ser modificados com periodato de sódio levando a 

introdução de grupos aldeído ao longo de sua cadeia. O produto da reação entre o periodato de 

sódio e um polissacarídeo é geralmente conhecido como dialdeído, pois são obtidos dois 

grupos aldeído por cada unidade monossacarídica.  

O mecanismo para esta reação envolve a formação de um éster iodato cíclico 

intermediário de 5 membros (etapa 4 na Figura 3) seguido por uma clivagem de ligação 

simultânea para gerar os grupamentos aldeídos (etapa 5 na Figura 3) (WANG et al., 2013). 

Características estruturais que retardam a taxa de formação do intermediário cíclico diminuem 

velocidade da reação (CAREY; SUNDBERG, 2007). Para a oxidação de dióis vicinais 

ocorrer, é necessário que os grupos OH estejam orientados em uma posição equatorial-

equatorial ou axial-equatorial. Grupos OH vicinais em uma posição rígida trans-diaxial não 

podem reagir, por que a formação do complexo intermediário é impedida (KRISTIANSEN; 

POTTHAST; CHRISTENSEN, 2010).  
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O controle da razão entre periodato/unidades monossacarídicas pode dar origem a 

derivados com graus de oxidação distintos.  

 

Figura 3 - Mecanismo para oxidação do íon periodato em uma unidade de galactose. Os 

átomos de hidrogênio foram omitidos para maior clareza do mecanismo. 

 

Fonte: O próprio autor. 

A Figura 4 apresenta a seletividade do íon periodato frente a unidades glicosídicas 

com diferentes padrões de ligação. O ácido periódico ou seus sais oxidam seletivamente dióis 

vicinais (hidroxilas vizinhas) a grupos aldeídos; essa reação irá consumir um mol de 

periodato. Quando na cadeia principal, as unidades são ligadas de maneira que não haja dióis 

vicinais (Figura 4b), a oxidação com periodato leva à introdução de grupamentos aldeído nas 

cadeias laterais, sem degradação da cadeia principal (MACIEL, 2005). No caso de unidades 

glicosídicas contendo três hidroxilas vizinhas (Figura 4d e 4e), uma dupla oxidação irá 

ocorrer seguido da liberação de 1 mol de ácido fórmico como subproduto; esta reação 

consome dois mols de periodato.  
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Figura 4 - Seletividade da reação do periodato de sódio com unidades de açúcar substituídas 

em diferentes posições. a) resíduos ligados (1→2), b) (1→3), c) (1→4), d) (1→6) e e) 

extremidade não redutoras. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de KRISTIANSEN; POTTHAST; CHRISTENSEN, 2010. 

 

Os dialdeídos têm sido produzidos a partir de variedade de polissacarídeos tais 

como: alginato (YAN et al., 2014), ácido hialurônico (DOMINGUES et al., 2015), celulose 

(SIRVIÖ et al., 2011), goma arábica (SARIKA et al., 2014), galactomanana (RINAUDO, 

2010), entre outros. Entre os polissacarídeos citados, os dialdeídos de galactomanana ainda 

são pouco utilizados, com apenas alguns poucos trabalhos relatando sua síntese e uso como 

agente de reticulação. 
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2.3  Galactomanana de Delonix regia 

As galactomananas são heteropolissacarídeos neutros constituídos por uma cadeia 

principal linear de resíduos de manose unidos por ligações glicosídicas β-(1→4), na qual 

resíduos de galactose estão unidos por ligações do tipo α-(1→6) (Figura 5) (CERQUEIRA et 

al., 2011). Na sua maioria, as galactomananas são obtidas a partir do endosperma de sementes 

de dicotiledóneas de numerosas plantas, particularmente às da família Leguminosae. O 

endosperma tem função de reserva energética para a germinação das sementes e retém água, 

impedindo a completa desidratação das sementes (SRIVASTAVA; KAPOOR, 2005).  

 

Figura 5 - Estrutura de uma galactomanana com razão M/G 2:1. 

 
Fonte: O próprio autor.  

 

Existem quatro principais fontes de galactomananas de sementes: Alfarroba 

(Ceratonia siliqua), guar (Cyamopsis tetragonoloba), tara (Caesalpinia spinosa Kuntze), e 

fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Dentre essas, somente as gomas alfarroba e guar 

são de considerável importância industrial. O uso da goma tara e fenugreek é limitado, devido 

à disponibilidade e preço (CERQUEIRA et al., 2011). 

A razão manose/galactose (M/G) muda consideravelmente dependendo da fonte 

da galactomanana e varia tipicamente entre 1,1 e 5,0 (SRIVASTAVA; KAPOOR, 2005). 

Variações na razão M/G causam mudanças significativas na solubilidade, viscosidade e 

habilidade da galactomanana de interagir com outros polissacarídeos. Galactomananas com 

maior teor de galactose são prontamente solubilizadas em água. A goma guar, por exemplo, 

apresenta uma elevada solubilidade, que é atribuída à presença de um maior número de 

cadeias laterais (galactose), que mantêm as cadeias principais de manose longe o suficiente 

para evitar interações intermoleculares eficazes. Por outro lado, as galactomananas com 

menor número de cadeias laterais (maior razão M/G) podem interagir com outros 
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polissacarídeos, devido a seus grandes blocos de unidades de manose não substituídas 

(SRIVASTAVA; KAPOOR, 2005). 

Os dois grupos principais de galactomanana classificados pela fonte são obtidos a 

partir de: (a) endosperma de sementes de plantas e (b) fontes microbianas, em particular, as 

leveduras e outros fungos (PRAJAPATI et al., 2013). Dentre esses dois grupos, o endosperma 

de sementes é a fonte comercial mais viável e preferível para obtenção de galactomananas, 

uma vez que a produção de sementes pode ser feita através de técnicas de cultivo 

convencionais em terras agrícolas. O plantio e a colheita podem ser conseguidos com 

máquinas e práticas agrícolas comuns e, portanto, as sementes podem ser obtidas a baixo 

custo (MATOS, 2000).  

Os números mundiais de consumo de galactomanana variam consideravelmente 

de acordo com diferentes fontes. De acordo com uma estimativa, cerca de 90-100 toneladas 

são consumidas anualmente, sendo o maior consumo da goma guar com 70-80 toneladas, 

seguido da goma alfarroba com 12-14 toneladas (PRAJAPATI et al., 2013). 

O consumo deste polissacarídeo tem levado a um aumento na pesquisa para 

obtenção de novas fontes. Alguns exemplos de fontes alternativas que vem sendo estudas são: 

Adenanthera pavonina, Caesalpinia pulcherrima, Gleditsia triacanthos, Delonix regia 

(CERQUEIRA et al., 2009; CERQUEIRA et al., 2011). 

A espécie Delonix regia (Figura 6a) também conhecida como flamboyant, flor do 

paraíso ou acácia rubra, é uma árvore de médio a grande porte (7 a 10 m), que pertence à 

família Leguminosae e subfamília Caesalpinioidea. É nativa da ilha de Madagascar e cresce 

em regiões quentes e úmidas da Índia, África e América. É uma espécie de leguminosa 

cultivada em zonas tropicais, muito empregada na arborização de parques e praças, e bastante 

valorizadas por possuir flores de cor rubra que florescem durante a primavera (TAMAKI, 

TERUYA; TAKO, 2010; KAPOOR, 1972).  

Figura 6 - (a) Árvore e (b) sementes, flor e vargem do Flamboyant (Delonix regia). 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Do endosperma das sementes de Delonix regia é extraído um polissacarídeo do 

tipo galactomanana semelhante àquele encontrado na guar e alfarroba. A galactomanana de 

Delonix regia tem sido proposta na literatura para elaboração de scaffold para células 

(SIQUEIRA et al., 2015), curativo antimicrobiano (CHEIRMADURAI; THANIKAIVELAN; 

MURALI, 2016), agente mucoadesivo (DEVKAR; TEKADE; KHANDELWAL, 2014) e na 

liberação controlada de substancias bioativas (BETANCUR-ANCONA et al., 2011).   

A galactomanana é um polissacarídeo que apresenta hidroxilas vicinais em sua 

estrutura e, portanto, é susceptível à modificação pelo íon periodato para formação de 

dialdeídos. Os polissacarídeos dialdeídos podem atuar como agentes macrorreticulantes para 

polímeros contendo grupos amino como: quitosana, colágeno ou gelatina. 

  

2.4  Gelatina  

A gelatina é um biopolímero que consiste de proteínas (85-92%) sais minerais e 

água (DUCONSEILLE et al., 2015). Ela é obtida pela hidrólise parcial do colágeno (extraído 

de ossos, peles e tendões de suínos e bovinos) e é comumente utilizado para aplicações 

farmacêuticas e biomédicas, devido sua biodegradabilidade e biocompatibilidade em meio 

fisiológico (SAKAI et al., 2009). O colágeno já foi identificado em 27 tipos diferentes 

(GÓMEZ-GUILLÉN et al., 2011), e àquele do tipo I, que é encontrado na pele, é o mais 

abundante. O colágeno é composto de três cadeias α formando uma estrutura de tripla hélice 

(Figura 7). Esta estrutura, estabilizada principalmente por ligações de hidrogênio intra- e 

intercadeia, é produto da repetição da sequência glicina-prolina-hidroxiprolina, que representa 

cerca de 30% dos aminoácidos (PRYSTUPA; DONALD, 1996). A desnaturação do colágeno 

causa a separação total ou parcial das cadeias devido à destruição das ligações de hidrogênio, 

causando perda da conformação da tripla hélice, e após a desnaturação, os polímeros existem 

numa forma enovelada (KARIM; BHAT, 2009).  

A massa molar e o ponto isoelétrico da gelatina são propriedades que dependem 

da fonte e do método de processamento do colágeno. Dois tipos de gelatina são obtidos, 

dependendo do pré-tratamento utilizado no colágeno. Estas são conhecidas comercialmente 

como: gelatina tipo A, obtida por pré-tratamento em condições ácidas, e tipo B, obtida por 

pré-tratamento em condições alcalinas (GÓMEZ-GUILLÉN et al., 2009). O tratamento ácido 

é mais adequado para colágeno menos reticulado covalentemente, encontrado em suínos ou 

peles de peixe, enquanto o tratamento alcalino é adequado para os colágenos mais complexos, 

encontradas em couro de bovinos (KARIM; BHAT, 2009). A transformação do colágeno em 



25 
 

 

gelatina leva a mudanças na composição molecular de vários aminoácidos (DUCONSEILLE 

et al., 2015). Durante a extração, ocorre hidrólise de asparagina para ácido asparagínico (ou 

aspártico) e de glutamina para ácido glutâmico. Isso ocorre em maior extensão em condições 

alcalinas do que em condições ácidas. Dessa forma, o conteúdo de aminoácidos ácidos é 

maior na gelatina do tipo B que do tipo A, resultando em um baixo ponto isoelétrico, 

normalmente pH 4,5 para o tipo B, e pH 7,8 para tipo A (GÓMEZ-GUILLÉN et al., 2011; 

HARRINGTON; MORRIS, 2009). 

A associação de polissacarídeos oxidados e gelatina é um método que vem sendo 

empregado na formulação de novos sistemas injetáveis (BALAKRISHNAN et al., 2014; 

WANG; WANG; TENG, 2016) pelo fato da reticulação promover uma melhora na 

estabilidade térmica e mecânica nos hidrogéis de gelatina. 

Figura 7 - Estrutura do colágeno e sua tripla hélice 

 

Fonte: < http://world.gold-collagen.com/skincare-science-and-research/ >. Acessado em 

22/04/16. 
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3  OBJETIVOS  

3.1  Objetivo geral 

Preparar hidrogéis injetáveis a partir da galactomanana de Delonix regia oxidada e 

gelatina de pele de porco. 

3.2  Objetivos específicos  

 Isolar a galactomanana de Delonix regia; 

 

 Oxidar a galactomanana de Delonix regia usando periodato de sódio como agente 

oxidante e caracterizar os derivados obtidos por FTIR, GPC, TGA e 1H RMN;  

 

 Utilizar a galactomanana oxidada como agente macrorreticulante para a gelatina 

de pele de porco; 

 

Avaliar o efeito da concentração, grau de oxidação e razão galactomanana 

oxidada/gelatina no tempo de geleificação dos hidrogeis;  

 

Caracterizar os hidrogéis, mais promissores por FTIR, MEV e avaliar suas 

propriedades mecânicas. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1  Materiais 

Os solventes empregados foram: álcool etílico e acetona da Synth. Os reagentes 

utilizados foram: tetraborato de sódio decahidratado (Na2B4O7·10H2O), etilenoglicol 

(CH2OHCH2OH), cloridrato de hidroxilamina (NH2OH·HCl), hidróxido de sódio, fosfato de 

sódio dibásico (Na2HPO4) e fosfato de potássio monobásico  (KH2PO4) (todos da Vetec); 

periodato de sódio (NaIO4) da Dinâmica; Gelatina tipo A (obtida de pele de porco, 300 

bloom) (SIGMA). A galactomanana foi isolada de sementes de Delonix regia colhidas no 

campus da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) em 14 de junho de 2014.  

 

4.2  Etapas de desenvolvimento do trabalho  

A Figura 8 apresenta fluxograma que descreve as etapas que foram desenvolvidas 

na realização deste trabalho. 

 

Figura 8 - Fluxograma das etapas utilizadas para a realização deste trabalho. 
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4.3  Isolamento da galactomanana 

 A Figura 9 mostra um fluxograma ilustrando as etapas do isolamento da 

galactomanana. As sementes de Delonix regia (100 g) foram selecionadas, lavadas e postas 

em uma placa de Petri revestidas com algodão umedecido com água destilada e sobrepostas 

por outra camada de algodão umedecido. A placa foi levada a autoclave por 60 minutos sob 

pressão de (1,0 a 1,5 bar) para o intumescimento das sementes. As sementes foram separadas 

manualmente em endosperma, tegumento e cotilédone. Em seguida, os endospermas foram 

postos para hidratar overnight sob agitação (1:15 m/v em relação à massa de sementes). Os 

endospermas foram liquidificados, a mistura centrifugada a 6.000 rpm (3.663 g) por 30 

minutos a 25 ºC e o sobrenadante coletado e precipitado em dois volumes de etanol. O resíduo 

sofreu uma nova extração semelhante a anterior a fim de melhorar o rendimento. O 

precipitado foi filtrado em funil de placa sinterizada (N° 4) sob vácuo e lavado três vezes com 

álcool e acetona. A galactomanana obtida foi macerada, seca em almofariz com ar quente, 

pesada e armazenada à temperatura ambiente. A amostra foi codificada como galactomanana 

não modificada (GMNM).  

Figura 9 - Isolamento da galactomanana utilizando a metodologia da autoclave. 
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4.4  Oxidação da galactomanana de Delonix regia 

A galactomanana obtida foi oxidada pelo método descrito por Yan et al., 2014. A 

conversão dos grupos OH a grupos CHO nas unidades monossacarídicas da galactomanana 

foi realizada usando periodato de sódio como agente oxidante. Uma massa de 1,0 g (0,0062 

mol de unidades monossacarídicas) de galactomanana foi dissolvida em 200 mL de água 

destilada e agitada por 24 h. A esta solução foram adicionadas quantidades variadas de 

periodato de sódio (NaIO4) para obterem-se graus de oxidação distintos (Tabela 1). O sistema 

reacional foi coberto com uma folha de alumínio para prevenir a decomposição fotoinduzida 

do íon periodato e a reação se processou por 6 h. A reação foi interrompida pela adição de 

etilenoglicol em uma razão molar de 1:1 em relação ao NaIO4. A solução foi dialisada contra 

água destilada por 4 dias em membrana de celulose com limite de exclusão de 1,4x104 g/mol, 

e, em seguida, o derivado oxidado foi seco por liofilização. A ausência de periodato no 

dialisado foi acompanhada pela condutância da água. A amostra foi codificada como 

galactomanana oxidada (GMOX). A variação do pH da solução foi acompanhada durante as 2 

primeiras horas de reação a fim de verificar a liberação do ácido fórmico. 

 

Tabela 1 - Relação entre grau de oxidação teórico e quantidade de periodato de sódio. 

Produto 
Grau de oxidação 

teórico (%) 

Mol de NaIO4/g de 

GM 

GMOX10 10 6,17·10-4 

GMOX20 20 1,23·10-3 

GMOX50 50 3,08·10-3 

GMOX70 70 4,32·10-3 

 

4.5  Caracterização dos derivados oxidados 

4.5.1  Determinação do grau de oxidação por titulação potenciométrica 

O grau de oxidação, isto é, a porcentagem de unidades monossacarídicas 

oxidadas, foi determinada por medida do teor de aldeído usando o método proposto por Zhao 

e Heindel, 1991. Uma massa de 0,100 g de GMOX liofilizada foi dissolvida em 25 mL de 

uma solução 0,25 mol/L de cloridrato de hidroxilamina (NH2OH·HCl). A mistura foi agitada 

à temperatura ambiente por 24 h. A conversão de aldeídos em oximas (C=N-OH) foi seguida 

pela titulação do HCl liberado com uma solução 0,1123 mol/L de NaOH previamente 



30 
 

 

padronizada com biftalato de potássio. A mudança do pH com o volume de NaOH adicionado 

foi registrada. O número de mols de NaOH consumido é equivalente ao número de mols de 

aldeídos presentes na amostra. As determinações foram feitas em triplicata.  

As equações químicas a seguir representam as reações envolvidas no processo de 

oxidação, titulação e neutralização.  (1) oxidação da GM com NaIO4, (2) reação da GMOX 

com NH2OH·HCl, (3) neutralização do HCl liberado. 

 

GM(aq) + NaIO4(aq) → GM-(CHO)n (aq) (1) 

GM-(CHO)n (aq) + nH2N-OH·HCl(aq) → GM-(CH=N-OH)n (aq) + nH2O + nHCl (aq) (2) 

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) (3) 

 

A relação a seguir foi utilizada para calcular o grau de oxidação (YAN et al., 

2014): 

 

Grau de oxidação = 
(162·𝑉·𝑐·10−3)

2𝑚 ×100
 

 

onde V é volume da solução de NaOH consumido, em mL; c é a concentração da solução de 

NaOH, em mol/L; m é a massa de GM-CHO, em gramas; e 162 é massa molar da unidade de 

repetição monossacarídica (manose e galactose), em g/mol. 

 

4.5.2  Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

As análises foram realizadas em equipamento FTLA 2000 da ABB Bomem. Os 

espectros foram obtidos a partir de pastilhas de KBr, com varredura em comprimentos de 

onda de 400 a 4000 cm-1. 

 

4.5.3  Cromatografia de permeação em gel  

A massa molar da GMNM e dos derivados oxidados foi estimada por 

cromatografia de permeação em gel utilizando um cromatógrafo Shimadzu LC-20AD com 

detector de índice de refração RID-10A em temperatura ambiente. As análises foram 

realizadas com coluna linear PolySep (7,8 mm × 300 mm), fluxo de 1,0 mL/min, solução da 

amostra na concentração de 0,1% (m/v), tendo água como solvente e NaNO3 0,1 mol/L como 
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eluente. O volume injetado de amostra foi de 20 μL. Como padrão foi utilizado uma curva de 

pululanas (Shodex Denko®) com massa molar na faixa de 5,9 x 103 a 7,88 x 106 g/mol. 

 

4.5.4  Análise termogravimétrica 

A análise termogravimétrica da GMNM e de seus derivados oxidados foi 

realizada em equipamento da SHIMADZU TGA – 50 em atmosfera de ar sintético com um 

fluxo de 50 mL/mim. A taxa de aquecimento utilizada foi de 10 ºC/min na faixa de 30-800 ºC, 

a massa de amostra foi de 10 mg e a análise foi realizada em cadinho de alumina. 

 

4.5.5  Ressonância magnética nuclear de hidrogênio 

A razão M/G da GMNM e a sua modificação química foram avaliadas por RMN 

1H. A amostra foi dissolvida em D2O a 70 °C e analisada em espectrômetro com transformada 

de Fourier Bruker Avance DRX 500 MHz. Foi utilizado 2,2-dimetilsilopentano-5-sulfonato 

(DSS) como padrão interno (0,00 ppm para 1H) e a análise foi realizada a 70°C. 

 

4.6  Preparação e caracterização dos hidrogéis 

4.6.1  Preparação dos hidrogéis 

Soluções de GMOX (dissolvidas em bórax 0,1 mol/L ou PBS 0,01mol/L) e gelatina de 

porco (dissolvidas em PBS 0,01 mol/L), ambas nas concentrações de 5 e 8% m/v, foram 

preparadas intumescendo primeiramente os sólidos por 10 min à temperatura ambiente e em 

seguida, levados para agitação a 50 ºC por 30 min. As soluções foram mantidas em 

incubadora a 37 °C por 20 min antes do preparo dos hidrogéis. Os hidrogéis foram preparados 

pela combinação das soluções de GMOX e gelatina nas razões de 1:1, 1:2 e 2:1 v/v. Os 

hidrogéis foram mantidos a 37 °C durante 24 h. A Figura 10 mostra um fluxograma 

demonstrando como os hidrogéis foram preparados. 
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Figura 10 - Fluxograma para a síntese dos hidrogéis. 

 

 

4.7  Caracterização dos hidrogéis  

4.7.1  Tempo de geleificação 

O tempo de geleificação foi determinado pelo método da barra magnética de 

acordo com o seguinte procedimento para diferentes concentrações das soluções poliméricas 

(BALAKRISHNAN et al., 2014). 150 μL de uma solução de GMOX, dissolvida em PBS 0,01 

mol/L (pH 7,4) ou bórax 0,1 mol/L, foi adicionada em 150 μL da solução de gelatina, 

dissolvida em PBS 0,01 mol/L (pH 7,4). A seguir as soluções foram misturados utilizando 

uma barra magnética (diâmetro 3,3 mm, comprimento 10 mm) com uma velocidade de 100 

rpm. Os experimentos foram realizados a 37 °C. O tempo de geleificação foi tomado com o 

tempo necessário para a mistura formar um glóbulo (Figura 11). Os resultados são uma média 

de 3 medidas.  

Adicionalmente o tempo de geleificação de algumas condições foi determinado 

reologicamente pela variação do G’ e G’’ em função do tempo. As análises foram realizadas 

em reômetro AR 550 TA instruments a 37°C. 

 

Figura 11 - Fotografia mostrando a mudança no aspecto físico da solução de GMOX + 

gelatina observada durante o ensaio de tempo de geleificação. 
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4.7.2  Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

Os hidrogéis secos por liofilização foram analisados por FTIR. As análises foram 

realizadas em equipamento FTLA 2000 da ABB Bomem. Os espectros foram obtidos a partir 

de pastilhas de KBr, com varredura em comprimentos de onda de 400 a 4000 cm-1.  

 

4.7.3  Microscopia eletrônica de varredura 

A estrutura porosa dos hidrogéis foi analisada por microscopia eletrônica de 

varredura. Os hidrogéis preparados foram congelados em nitrogênio líquido e liofilizados a –

 40 °C durante 48 h para retirada de toda a água. Os hidrogéis liofilizados foram revestidos 

com uma fina camada de ouro. A morfologia dos hidrogéis foi visualizada com equipamento 

Quanta-FEG FEI 450. 

 

4.7.4  Análise Dinâmica Mecânica 

O modulo de armazenamento (E’) e o tan (δ) dos hidrogéis foi determinado por 

análise dinâmica mecânica. Os hidrogéis (~ 7 mm de altura e ~ 6 mm de diâmetro) foram 

analisados a 25 °C usando um analisador mecânico dinâmico (DMA 1, Mettler Toledo, 

Suíça). A varredura de frequência foi realizada de 0,1-10 Hz com tensão de 15%. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  Isolamento da galactomanana 

O rendimento da extração da galactomanana com base na massa inicial de 

sementes foi de 14,5 ± 0,1 %. Cheirmadurai, Thanikaivelan e Murali, 2016, trabalhando com 

o mesmo tipo de semente, obtiveram um rendimento semelhante (10%). Tamaki, Teruya e 

Tako, 2010, calcularam dois tipos de rendimentos: do endosperma em relação à massa de 

sementes (28%) e do polissacarídeo em relação à massa de endosperma (73%). Isso equivale a 

um rendimento de 20,44% de galactomanana em relação à massa inicial de sementes. As 

diferenças em rendimento podem estar associadas com o tipo de método de extração utilizado, 

a fonte das sementes, época de colheita e o estágio de maturação do endosperma.  

Apesar do rendimento inferior quando comparado com outras espécies como 

Caesalpinia pulcherrima (25%) (AZERO; ANDRADE, 2002) e Dimorphandra gardneriana 

(31%) (CUNHA et al., 2009), as sementes de Delonix regia apresentam a vantagem de ser de 

fácil destegumentação, o que torna a separação do endosperma dos demais constituintes da 

semente um processo simples e rápido. 

 

5.2  Caracterizações dos derivados oxidados 

5.2.1  Determinação do grau de oxidação por titulação potenciométrica 

A galactomanana foi oxidada com NaIO4 para dar origem a derivados dialdeídos. 

A Tabela 2 apresenta o grau de oxidação obtido para estes derivados. O grau de oxidação foi 

expresso como a porcentagem de resíduos oxidados por 100 unidades monossacarídicas e 

considerando dois grupos carbonila por cada unidade. O teor de aldeído foi determinado pela 

titulação potenciométrica do HCl liberado proveniente da reação entre NH2OH·HCl com os 

derivados dialdeído (equação 2). A reação envolve um ataque nucleofílico do nitrogênio da 

hidroxilamina ao carbono carbonílico dos derivados levando à formação de uma ligação C=N 

com a liberação de água e HCl como subprodutos (Figura 12). O produto desta reação é 

conhecido como polioxima.  
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Figura 12 - Esquema mostrando a reação entre uma unidade de manose oxidada e 

NH2OH·HCl. 

 

O teor de grupos aldeído da GMOX aumentou com quantidades mais elevadas de 

periodato de sódio, mas ainda foi significativamente menor do que o esperado com base nos 

valores teóricos. Esse comportamento pode ser relacionado à formação de hemiacetais para 

altas concentrações de grupos aldeídos nas unidades oxidadas. Quando em solução os grupos 

aldeídos podem reagir com grupos álcool na proximidade, ou entre eles mesmos, levando à 

formação de diferentes estruturas hemiacetalicas (GOMEZ; RINAUDO; VILLAR, 2007). A 

formação de hemiacetais protege alguns grupos OH remanescente de oxidação adicional. 

Observou-se também que quanto maior o grau de oxidação, maior a diferença entre valor 

teórico e valor determinado experimentalmente. 

 

Tabela 2 - Grau de oxidação determinado por titulação do HCl liberado na reação entre a 

GMOX e o NH2OH·HCl. 

GMOX 
Volume de NaOH 

(μL) 

Grau de oxidação 

obtido (%) 

Rendimento da 

oxidação (%) 

10 950,9 8,65  89,8 ± 0,4 

20 1923,8  15,5  87,4 ± 1,5 

50 4430, 4  40,3  87,5 ± 0,7 

70 7475,6  60,5  82,7 ± 3,5 

 

Em geral o rendimento das reações foi bom, sendo que a principal perda de massa 

foi devido à saída de compostos de baixa massa molar durante a etapa de diálise. O 

rendimento da oxidação na faixa de 82,7 a 89,8% está em concordância com outros valores já 

relatados na literatura para polissacarídeos oxidados com NaIO4: galactomanana (60%) 

(MURALI; THANIKAIVELAN, 2016) ácido hialurônico (75%) (LI; FU; ZHANG, 2014) e 

goma arábica (80-85%) (SARIKA et al., 2014). A diminuição no rendimento com o aumento 

do grau de oxidação pode estar relacionada com o maior grau de despolimerização que as 

amostras mais oxidadas exibem. 
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A Figura 13 apresenta as curvas de titulação potenciométrica, dos derivados oxidados 

mais cloridrato de hidroxilamina, com NaOH.  

 

Figura 13 - a) Curvas de titulação dos derivados oxidados com NaOH 0,1 mol/L e b) 

derivada primeira da curva de titulação. 
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5.2.2  Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

A Figura 14 mostra o espectro de infravermelho da GMNM e de seus derivados 

oxidados. O espectro da GMNM mostra bandas em 813 e 875 cm-1 que são atribuídas, à 

presença de configurações anoméricas (confôrmeros α e β) e ligações glicosídicas, atribuídas 

às unidades α-D-galactopiranose e β-D-manopiranose, respectivamente (FIGUEIRÓ et al., 

2004). A banda em 3430 cm-1 representa o estiramento vibracional do grupamento OH. A 

banda em 2940 cm-1 é devido ao estiramento C-H dos grupos CH2 (C6). As bandas na região 

de 1350-1450 cm-1 são devido a deformações simétricas dos grupos CH2 e COH. As bandas 

devido a estiramento de álcool primário CH2OH e vibrações de torção do CH2 aparecem em 

1078 e 1021 cm-1, respectivamente. A banda em 1027 cm-1 é atribuída ao estiramento C-O-C 

(MURALI; THANIKAIVELAN, 2016). As bandas na região de 890 cm-1 podem ser 

atribuídas à deformação C1-H (WANG; SOMASUNDARAN, 2007). A banda em 1638 cm-1 

está associada com a presença de água (KOUTSIANITIS et al., 2015). 

Figura 14 - Espectro de absorção na região do infravermelho da GMNM e de seus derivados 

oxidados.  
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Após o processo de oxidação, a GMOX mostra bandas características em 2939, 

1725 e 880 cm-1. A formação de grupos CHO no lugar de grupos OH é comprovada pelo 

aparecimento de uma banda de estiramento de baixa intensidade em 1725 cm-1, referente à 

carbonila do aldeído. Vicini et al., 2004, e Kim, Wada e Kuga, 2004, obtiveram resultados 

semelhantes. A baixa intensidade observada pode ser devido à formação de hemiacetais e/ou 

formas hidratadas do grupo aldeído (Figura 15). As bandas em 2939 e 880 cm-1 podem ser 
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atribuídas ao estiramento C–H de aldeído e estruturas de hemiacetais, respectivamente, (LI et 

al., 2011). A intensidade da banda referente ao grupo CHO aumenta com o aumento do grau 

de oxidação, indicando que a extensão da reação é dependente da quantidade de periodato de 

sódio utilizada.  

O equilíbrio aldeído ⇌ hemiacetal existe devido à alta reatividade do grupo 

carbonila frente a adições nucleofílicas. A oxidação por periodato é seletiva para diois cis 

vicinais, o que faz com que a hidroxila do C6 não seja reativa para esta modificação. Esta 

hidroxila pode agir como nucleófilo frente à carbonila (C2 ou C4 da galactose; C2 ou C3 da 

manose) e assim dá origem a diferentes estruturas hemiacetálicas intra- e/ou intermoleculares 

(ISHAK; PAINTER, 1978). O segundo aldeído pode existir em uma forma hidratada (Figura 

15IV).  

Figura 15 - Possibilidades estruturais para as unidades glicosídicas da galactomanana 

oxidada. (I) aldeído livre, (II) hemiacetal intramolecular, (III) hemialdal, (IV) aldeídos 

hidratados e (V) hemiacetal intermolecular. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SIRVIÖ et al., 2014. 

 

5.2.3  Cromatografia de permeação em gel 

A Figura 16 mostra o cromatograma para os derivados dialdeídos. Verifica-se que 

os derivados com maior grau de oxidação tiveram um maior volume de eluição, o que 

equivale a uma menor massa molar.  
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Figura 16 - Cromatograma para as amostras de galactomanana não modificada e seus 

derivados. 
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Os resultados obtidos evidenciam uma extensa clivagem das cadeias poliméricas, 

levando à redução na massa molar dos derivados oxidados quando comparados à GMNM 

(Tabela 3). Balakrishnan et al., 2005, mostraram que o processo de oxidação é acompanhado 

pela diminuição da massa molar do alginato.  

Polissacarídeos na forma de dialdeído são mais susceptíveis a ataque hidrolítico 

do que quando não modificados e pequenas quantidades de ácido podem degradar os resíduos 

oxidados. O mecanismo de degradação catalisado por ácido cliva a ligação glicosídica β-

(1→4). A degradação pode se processar em três etapas, similar à hidrolise ácida da celulose 

(XIANG et al., 2003). Primeiramente, o oxigênio da ligação glicosídica entre duas unidades é 

protonado sobre condições ácidas, formando um ácido conjugado. Em seguida, a quebra da 

ligação C-O e a formação de um carbocátion acontecem. Depois de uma rápida adição de 

água, uma unidade monossacarídica livre e um próton são liberados. 
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Tabela 3 - Parâmetro de massa molar para GMNM e GMOX com diferentes graus de 

oxidação. 

Amostra Mn (g mol-1)a Mw (g mol-1)b IPdc 

GMNM 259.800 8,4 x 105 3,26 

GMOX10 184.200 5,6 x 105 3,08 

GMOX20 128.400 2,5 x 105 1,97 

GMOX50 15.200 3,5 x 104 2,34 

GMOX70 5.600 9,5 x 103 1,69 

aMassa molar numérica média  

bMassa molar ponderal média  

c índice de polidispersão = Mw/Mn 

 

A Figura 17 mostra a variação da Mn com o grau de oxidação. Verifica-se que 

quanto maior a extensão da modificação, maior é o decréscimo na Mn. Gomez, Rinaudo e 

Villar, 2007, também observaram este comportamento com o alginato. 

 

Figura 17 - Variação do Mn com o grau de oxidação. 
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O índice de polidispersão mostra a distribuição de tamanhos das cadeias 

poliméricas. Esse valor é sempre maior ou igual a 1. Quando Mw = Mn, tem-se um polímero 

monodisperso, ou seja, todas as cadeias têm o mesmo comprimento. Com o aumento do grau 

de oxidação, as cadeias poliméricas são clivadas em maior proporção e parecem ter adotado 

comprimentos mais semelhantes (índice de polidispersão diminuindo). Resultado semelhante 
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foi encontrado por Gómez-Mascaraque et al., 2014, durante a oxidação de dextrina e por 

Gomez, Rinaudo e Villar, 2007, durante a oxidação de alginato de sódio.  

 

5.2.4  Análise termogravimétrica 

As curvas de TGA e DTG para a GMNM e seus derivados oxidados com 

diferentes graus de oxidação são mostradas na Figura 18a e 18b, respectivamente. O 

termograma tanto da GMNM quanto dos derivados mostra uma perda de massa em três 

estágios. O primeiro estágio corresponde à perda de água absorvida e água ligada. O segundo 

e o terceiro estágios estão relacionados com a degradação do material. Os derivados 

mostraram comportamento semelhante em si. A temperatura de decomposição dos derivados 

dialdeídos se deslocou para temperaturas mais baixas com o aumento no grau de oxidação, 

indicando assim maior instabilidade térmica destes. Isto também pode estar correlacionado 

com o decréscimo na massa molar e a abertura dos anéis monossacarídicos durante a 

oxidação.  

Todas as temperaturas iniciais de decomposição estão acima de 150 °C (Tabela 

4), indicando assim que os derivados oxidados podem ser autoclavados sem maiores prejuízos 

em termos de degradação térmica. 

 

Figura 18 - Curvas termogravimétricas (a) e gráficos de DTG (b) para a GMNM e seus 

derivados oxidados. 

 

 

a) 
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Tabela 4 - Dados obtidos a partir das curvas termogravimétricas e de DTG para a 

galactomanana de Delonix regia e seus derivados oxidados. 

Amostra Ti (°C) 
Umidade 

(%) 

Tmáx (°C) Resíduo a 

800 °C (%) I II III IV 

GMNM 211 11,2 35,4 286 478 - 0,44 

GMOX10 191 13,5 36,7 277 459 - 0,27 

GMOX20 180 15,4 48,4 268 507 - 0 

GMOX50 199 15,6 54,0 280 501 - 0,30 

GMOX70 170 13,0 40,0 225 274 507 0,26 

 

5.2.5  Ressonância magnética nuclear de hidrogênio 

A Figura 19a mostra o espectro de RMN 1H para a galactomanana de Delonix 

regia. Na região dos sinais anoméricos, dois distintos picos são observados. O pico em 5,02 

ppm corresponde ao H-1 do anel α-D-galactopiranose, e o pico em 4,73 ppm corresponde ao 

H-1 do anel β-D-manopiranose. A razão M/G pode ser obtida diretamente a partir das áreas 

relativas desses sinais de 1H (VIEIRA et al., 2007). Após integração, o valor obtido foi de 2,4. 

Este resultado é diferente daquele obtido por Tamaki, Teruya e Tako, 2010, para a 

galactomanana de Delonix regia (M/G = 3,9), mas é semelhante ao reportado por Kapoor, 

1972, para a mesma galactomanana (M/G = 2). A diferença na razão M/G está ligada a 

diversos fatores como fonte (por exemplo, país de origem), período de coleta das sementes, 

método de extração, entre outros.  

b) 
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As Figura 19b e 19c mostram o espectro da GMOX20 e GMOX50, 

respectivamente. Pode-se observar o surgimento de um pico em 5,6 ppm, que é atribuído na 

literatura à formação de hemiacetais.  O surgimento de novos picos entre 4,5 e 5,6 ppm 

também está relacionado com a formação de diferentes estruturas hemiacetálicas (LI; FU; 

ZHANG, 2014). MAIA et al., 2005, também obtiveram resultados similares quando 

trabalharam com dextrana oxidada por periodato. 

Maia et al., 2005, utilizaram RMN 1H para acompanhar o processo de oxidação da 

dextrana com periodato e, depois de 10 min, observaram o aparecimento de um sinal em 9,7 

ppm, que foi atribuído aos grupos aldeído na forma livre. Este pico não foi observado para 

tempos de reação acima de 30 min, sugerindo que durante a reação de oxidação os grupos 

aldeídos são convertidos em hemiacetais. 

 

Figura 19 - Espectro de RMN 1H a 70°C em D2O da a) GMNM b) GMOX20 e c) GMOX50. 

 

5.2.6  Variação do pH durante a oxidação 

A Figura 20 apresenta a variação do pH com o decorrer da reação de oxidação 

durante os primeiros 120 minutos para os derivados oxidados GMOX10, GMOX20, 

GMOX50 e GMOX70. 
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Figura 20 - Variação do pH durante a reação de oxidação da galactomanana com periodato de 

sódio. 
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Conforme mostrado na Figura 20, há uma liberação rápida de ácido fórmico 

durante os primeiros cinco minutos de reação, seguido de uma liberação mais lenta. Pode-se 

verificar que amostras que apresentaram maior grau de oxidação tiveram um pH final menor, 

sugerindo assim uma relação entre a número de unidades modificadas e quantidade de ácido 

fórmico liberado. Resultado semelhante foi obtido por Maia et al., 2005 durante a oxidação de 

dextrana de origem bacteriana.  

O íon periodato ataca as hidroxilas do C2-C3 da manose quebrando a ligação C-C 

e gera dois grupos aldeído (MAIA et al., 2005). No caso de unidades glicosídicas que 

apresentam α, β, γ - triois (galactose), um mol de ácido fórmico é liberado como resultado da 

oxidação e, com isso, o pH da mistura reacional tende a diminuir (Figura 21). Essa oxidação 

adicional acontece por causa do padrão de ligação da unidade de galactose (1→6) à cadeia de 

manose, fazendo com que o C3 seja liberado na forma de ácido fórmico. Os resultados 

obtidos mostram que a reação é muito rápida e, após 5 minutos, o pH da mistura reacional 

para GMOX70 diminui de 6,5 para 3,8. Após 30 minutos, o pH da mistura reacional 

estabilizou em 3,4, indicando que o ácido fórmico não é mais liberado. A reação de oxidação 

da GM se processou por 6 h, mas tempos variando de 5 min (YAN et al, 2016) até 168 h (WU 

et al., 2014) podem ser encontradas na literatura.  
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Figura 21 - Liberação de ácido fórmico a partir de uma unidade de galactose. 

 
 

5.3  Preparação e caracterização dos hidrogéis 

A galactomanana é um polissacarídeo rico em grupos OH, que lhe confere elevada 

solubilidade em água. Durante a reação de oxidação há a conversão dos grupos OH em CHO, 

fazendo com que a GMOX apresente uma diminuição na sua hidrofilicidade. Após 

liofilização, os derivados oxidados com graus de modificação mais elevados apresentaram 

dificuldade para dissolver em água. Entretanto, quando em tampão fosfato (pH=7,4) ou em 

bórax 0,1 mol/L, os derivados oxidados apresentaram boa solubilidade, tendo apenas uma 

pequena fração insolúvel. Foi utilizado aquecimento (50°C) para facilitar a dissolução do 

material. 

 

5.3.1  Características macroscópicas e tempo de geleificação  

O processo de reticulação, que leva à formação dos hidrogéis, decorre 

principalmente da formação de base de Schiff (iminas, -CH=N-), complexação do bórax com 

grupos hidroxila remanescentes da galactomanana e formação de hemiacetais intercadeia. 

Interações secundárias como ligações de hidrogênio também podem estar envolvidas durante 

o processo de geleificação do hidrogel. O esquema reacional da interação entre GMOX e 

gelatina é mostrado na Figura 22. 
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Figura 22 - Reação de reticulação entre GMOX e gelatina de pele de porco. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

A mudança de coloração de transparente para amarelo, mostrada na Figura 23a, é 

um indicativo da formação do cromóforo C=N (GENG et al., 2016), resultante da reação 

entre os aldeídos da GMOX e os grupos ε-amino da lisina e hidroxilisina da gelatina (Figura 

23b). 

 

Figura 23 - a) Mudança de coloração durante a formação do hidrogel e b) aminoácidos da 

gelatina utilizados na reação de reticulação com os grupos aldeído. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Uma vantagem associada com a combinação de gelatina e polissacarídeos 

oxidados é a melhora na estabilidade térmica da gelatina que normalmente funde a 

temperaturas inferiores a 32 °C. A Figura 24 mostra o efeito da utilização da GMOX como 
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agente macrorreticulante para gelatina de porco. Antes do aquecimento os sistemas, hidrogel 

de GMOX + gelatina e hidrogel somente de gelatina, foram mantidos sob refrigeração (4 °C) 

por 30 min para induzir a reticulação física da gelatina. Após 1 h de aquecimento (37 °C) o 

hidrogel permaneceu intacto enquanto a solução formada apenas por gelatina tornou-se fluida. 

Isso comprova que a GMOX interage com a gelatina melhorando suas propriedades físicas e 

formando um material mais resistente ao aquecimento. A utilização de polissacarídeos 

oxidados viabiliza a utilização da gelatina em aplicações com temperatura fisiológica. 

 

Figura 24 - Comportamento do hidrogel e da gelatina após aquecimento a 37°C durante 1 h. 

 

Tendo em vista a natureza injetável dos hidrogéis, foi realizado um experimento 

qualitativo da injetabilidade para avaliar a viabilidade de sua aplicação utilizando uma seringa 

(Figura 25). Utilizou-se uma seringa com cânula de calibre 22G (0,7 x 30 mm) para o 

experimento. O hidrogel foi mantido a 37 °C durante 50 min e em seguida liberado pela 

compressão do êmbolo. O hidrogel fluiu através cânula com facilidade sem apresentar 

resistência ao fluxo. Isso mostra que o hidrogel pode ser administrado de maneira simples e 

rápida diretamente no local de interesse. 

 

Figura 25 - Avaliação da injetabilidade do hidrogel formulado com GMOX50 e gelatina 

através da extrusão dos componentes por uma cânula 22G (0,7x30mm). 

 

A determinação do tempo de geleificação (tgel) é uma importante propriedade para 

caracterização de hidrogéis injetáveis, visto que uma cinética de geleificação rápida irá 
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induzir a formação do hidrogel antes da administração, ao passo que uma geleificação lenta 

resultaria na difusão dos precursores do gel para longe do local de injeção (LÜ et al., 2015). 

Sua determinação geralmente é feita de três maneiras distintas, a saber: reologicamente 

(crossover entre G’ e G”), pelo método de inversão de tubo (quando nenhuma fluidez é 

observada visualmente, invertendo o frasco dentro de 1 min) ou pelo método da barra 

magnética (formação de glóbulo visível a olho nu).  

Neste trabalho, o método da barra magnética foi empregado para determinação do 

tgel de algumas formulações. Para a preparação dos hidrogéis, inicialmente avaliou-se a 

utilização das soluções poliméricas, GMOX e gelatina dissolvidas em PBS, ambas nas 

concentrações de 1% (m/v) e posteriormente 2% (m/v). Estes sistemas não se mostraram 

promissores, visto que apresentaram tgel muito longo (tgel > 120 min). Yan et al., 2016, 

trabalhando com ácido poli-L-glutâmico, também não observaram a formação de hidrogéis 

estáveis quando utilizou as soluções precursoras do hidrogel com concentrações menores que 

2% (m/v). Os autores concluíram que isso decorre da baixa densidade de ligações cruzadas 

entre os precursores do hidrogel e que, portanto, um teor mínimo de sólido é necessário para 

uma rápida geleificação. 

Em vista da importância do tgel para aplicações biomédicas de hidrogéis injetáveis, 

optou-se pela utilização de soluções precursoras mais concentradas, 5 e 8% (m/v). Como 

condição adicional para diminuição do tgel, analisou-se o uso de uma solução de bórax 0,1 

mol/L como solvente para os derivados oxidados. A utilização do bórax para preparação de 

sistemas injetáveis já vem sendo descrita na literatura há algum tempo (BALAKRISHNAN et 

al., 2005; BALAKRISHNAN et al., 2014; LIAO; ZHANG; CHEN, 2009; WANG; WANG; 

TENG, 2016). Balakrishnan e Jayakrishnan, 2005, por exemplo, atribuíram o aumento na 

solubilidade de biopolímeros oxidados e aumento na velocidade da reação de formação da 

base de Schiff a baixas concentrações de bórax. O ensaio de citotoxicidade utilizando 

fibroblastos de rato demonstrou a natureza não tóxica destes hidrogéis contendo bórax. 

Segundo o FDA (Food and Drug Administration) o bórax é um material “Geralmente 

Reconhecido como Seguro” (do inglês GRAS: Generally Recognized as Safe).  

Os hidrogéis de gelatina e GMOX10 e GMOX20, ambos os polímeros dissolvidos 

em PBS na concentração de 5% e 8% (m/v), mostraram apenas um aumento discreto na 

viscosidade depois de 120 minutos. Quando em presença de bórax, apenas o hidrogel 

formulado com GMOX20 geleificou com tgel de aproximadamente 110 min. A GMOX10 não 

formou gel em nenhuma das proporções ou solventes adotados, mas isso não implica que este 

derivado não possa ser utilizado como sistema injetável. O emprego de agentes de reforço, 
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como nanocristais de celulose ou quitina, pode diminuir o tgel para materiais menos oxidados. 

Li et al., 2014, trabalhando com hidrogéis eletroativos de gelatina-g-polianilila reticulada com 

genipina, obtiveram tempos de geleificação relativamente longos (entre 150 e 900 min). 

Entretanto, os autores salientaram que com o correto monitoramento do tgel, esses hidrogéis 

poderiam sim ser utilizados como biomateriais injetáveis, podendo incorporar moléculas 

bioativas, fatores de crescimento ou células nos componentes do hidrogel minutos antes do 

processo de geleificação. 

Para os hidrogéis formulados com GMOX50 e GMOX70 foi observado que o tgel 

dos hidrogéis diminuiu com o aumento no grau de oxidação e concentração dos precursores. 

Os tgels também diminuíram significativamente quando bórax 0,1 mol/L foi utilizado como 

solvente para a GMOX, indicando que este teve participação no processo de reticulação, 

provavelmente complexando-se aos grupos hidroxila remanescentes da GMOX. A utilização 

da solução de bórax (pH ~ 9,3) como solvente favoreceu a formação da base de Schiff 

(diminuindo o tgel), provavelmente influenciando na disponibilidade dos grupos amina. O 

ponto isoelétrico da gelatina tipo A é ~ 9 e em pH menor que este (em PBS) os grupos amina 

estariam protonados, e, portanto, parcialmente indisponíveis para ligarem-se aos grupos 

aldeído da GMOX. Esta hipótese pode ser verificada na Tabela 5, onde é constatado que os 

materiais formulados em PBS (pH 7,4) tiveram maior tgel. Sarika et al., 2014, utilizando goma 

arábica oxidada como agente reticulante para gelatina, observaram o mesmo efeito 

supracitado quando compararam PBS e bórax como solventes para o derivado dialdeído.  

É possível verificar ainda que a proporção 2:1 (GMOX:gelatina) apresentou tgel 

maior do que o da proporção de 1:2. Isso mostra que existe um limite para a quantidade de 

grupos aldeído e que um excesso destes pode retardar a reação, aumentando o tgel. Sarker et 

al., 2014, e Kamoun, 2016, também obtiveram resultados semelhantes para hidrogéis 

formulados com uma maior quantidade do respectivo derivado dialdeído.  

Os tgels, apresentados na Tabela 5, são comparáveis àqueles reportados por Maia et 

al., 2009, usando dextrana dialdeído e ácido adípico dihidrazida, que conseguiram tempos 

variando entre 2,3 e 77,8 min, mas ainda estão bem abaixo daqueles reportados por Lü et al., 

2015, (29 a 41 s) usando sulfato de condroitina dialdeído com N-succinil-quitosana e 

Domingues et al., 2015, (de 3 a 30 segundos) usando ácido hialurônico dialdeído com ácido 

hialurônico enxertado com ácido adípico dihidrazida reforçados com nanocristais de celulose 

oxidada. Segundo Fathi et al., 2014, tempos variando entre 5-9 minutos são recomendados 

para operações clínicas. 
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Tabela 5 - Tempo de gelificação para hidrogéis preparados a partir de gelatina de pele de 

porco e GMOX50 e GMOX70. 

Grau de 

oxidação 

teórico 

Concentração 

(m/v) p/ GMOX 

e gelatina 

Razão v/v 

(GMOX:GEL) 

tgel (min) 

Bórax* PBS* 

50% 

 1:1 28,95 ± 2,74 49,23 ± 2,73 

5%  1:2 24,84 ± 1,61 53,83 ± 3,66 

 2:1 - - 

 1:1 6,34 ± 0,03 19,96 ± 0,98 

8% 1:2 5,41 ± 0,10 22,39 ± 0,99 

 2:1 21,38 ± 3,10 33,88 ± 2,11 

70% 

 

5% 

1:1 22,03 ± 2,15 33,41 ± 2,64 

1:2 15,41 ± 0,60 35,32 ± 1,09 

2:1 - - 

 

8% 

1:1 5,92 ± 0,34 17,56 ± 0,55 

1:2 4,60 ± 0,35 16,04 ± 0,05 

2:1 14,98 ± 5,70 29,27 ± 1,74 

*Solvente utilizado para a GMOX 

- Não foi possível verificar geleificação dentro de intervalo de tempo de 60 minutos. 

Fonte: O próprio autor.  

 

Adicionalmente, os hidrogéis de GMOX70 formulados em PBS na concentração 

de 8% foram avaliados por análise reológica de fluxo onde o tgel foi definido como o ponto 

onde tg δ = 1, ou seja, o ponto onde G’ e G’’ se interceptam (Figura 26). Assim como na 

determinação pelo método da barra magnética, aqui também se pôde observar que a razão 

GMOX/Gel influenciou o tgel. 

O sistema comportou-se como um fluido viscoso (sol) no início do experimento, 

em que G” foi maior que G’. Durante o processo de formação da base de Schiff ambos G’ e 

G” evoluíram em decorrência do processo de reticulação. Entretanto, G’ aumentou mais 

rapidamente do que G”, e pode-se observar um ponto de intercessão (crossover) que é 

definido como o tempo de geleificação (SARKER et al., 2014). Os tempos obtidos por análise 

reológica foram maiores do que àqueles determinados pelo método da barra magnética. A 

razão GMOX/Gelatina 2:1 exibiu a maior diferença (29 min pelo método da barra magnética 
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contra 67 min determinado reologicamente). Essa diferença pode estar associada com a 

maneira como as soluções são homogeneizadas em cada uma das metodologias.  

 

Figura 26 - Tempo de geleificação determinado reologicamente. Hidrogéis preparados em 

PBS na concentração de 8% e nas razões GMOX70/Gel de a) 1:1, b) 1:2 e c) 2:1. 

 

 

5.3.2  Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

O espectro de FTIR da GMOX, gelatina e dos hidrogéis preparados com 

GMOX50 na concentração de 8% são apresentados na Figura 27. Os espectros das demais 

condições não diferem daqueles apresentados aqui. O espectro da gelatina mostra bandas de 

absorções características da estrutura de uma proteína. A banda em 3400 cm-1 é devido à 

amida A e àquela em 3080 cm-1 é associada com amida B. A banda de amida A surge da 

vibração de estiramento do grupo NH, enquanto que a banda de amida B está relacionada com 

o estiramento assimétrico do grupo CH2. As bandas de amida I, II e III aparecem em 1630, 

1543 e 1249 cm-1, respectivamente. A banda da amida I é relacionada com a vibração de 
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estiramento do grupo C=O, amida II surge da deformação da ligação NH acoplada com o 

estiramento da ligação CN. A amida III está relacionada com o estiramento da ligação C=N. 

A reação entre GMOX e gelatina leva à formação da ligação C=N (imina) que 

origina uma banda em 1637 cm-1. Esta banda é de difícil visualização, uma vez que ela é 

sobreposta pela banda da amina I. No entanto, não se verifica a banda de C=O da GMOX nos 

espectros dos hidrogéis sugerindo que os grupos carbonílicos foram utilizados para a reação 

de reticulação. 

 

Figura 27 - Espectro de FTIR para os hidrogéis nas razões GMOX50/Gel de 1:1, 1:2 e 2:1. 
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5.3.3  Microscopia eletrônica de varredura 

A morfologia da superfície dos hidrogéis foi avaliada por microscopia eletrônica 

de varredura (Figura 28). Para esse ensaio foram selecionados os hidrogéis com melhores tgel 

na Tabela 5. O processo de congelamento e liofilização deu origem a estruturas altamente 

porosas com diâmetros e formas variadas. A diferença nos tamanhos dos poros está 

relacionada com o grau de reticulação dos hidrogéis. A utilização do bórax não provocou 

mudanças significativas na estrutura dos poros, que mantiveram uma distribuição semelhante 

àqueles dos hidrogéis formulados em PBS.  

A presença de uma estrutura porosa é um fator importante para o crescimento de 

um novo tecido, adesão celular e proliferação, bem como para a difusão de nutrientes e 
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oxigênio (YAN et al., 2016). Essas estruturas têm uma grande área superficial, e, portanto, 

fornecem condições apropriadas para encapsulamento de células, fatores de crescimento ou 

moléculas bioativas (LIU et al., 2015) que podem ser liberados de maneira controlada. 

 

Figura 28 - MEV dos hidrogéis de GMOX e gelatina na concentração de 8%. a) 

GMOX50/Gel-1:2 em bórax, b) GMOX50/Gel-1:2 em PBS, c) GMOX70/Gel-1:2 em bórax e 

d) GMOX70/Gel-1:2 em PBS. 

 
 

5.3.4  Análise dinâmico mecânica 

A variação de E’ e tan (δ) em função da frequência para os hidrogéis com 

GMOX50 e GMOX70 esta apresentada nas Figura 29 e 30, respectivamente. Os hidrogéis 

foram preparados pela mistura das soluções na concentração de 8% e na razão de 1:1 e 

mantidos a temperatura ambiente durante 48 h antes dos ensaios mecânicos.  

O módulo de armazenamento (E’) representa a parte elástica do hidrogel, 

enquanto o módulo de perda (E”) corresponde a parte viscosa. A razão entre o módulo de 

perda (E”) e modulo de armazenamento (E’) é denominada tan (δ). A partir da análise das 

Figura 29 e 30, pôde-se verificar que independente da frequência aplicada, os hidrogéis 

analisados exibiram comportamento predominantemente elástico, ou seja, com a componente 

elástica maior que a componente viscosa e com valores de tan (δ) menores que 1.  Isso indica 

a formação de sistemas reticulados estáveis. O modulo de armazenamento dos hidrogéis 
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variou entre 9 e 36 kPa. Estes valores são semelhantes àqueles encontrados por Yu et al., 

2014. 

Os hidrogéis formulados com GMOX50 apresentaram propriedades mecânicas 

superiores àqueles formulados com GMOX70, tanto em PBS quanto em bórax. O aumento do 

grau de oxidação pode ter dois efeitos: (1) aumentar o teor de aldeído e a densidade de 

reticulação; (2) diminuir a massa molar. O último efeito parece ser dominante, levando a 

diminuição das propriedades mecânicas. Yan et al., 2014, trabalhando com hidrogéis de 

alginato dialdeído e ácido poli (L-glutâmico) modificado com ácido adípico dihidrazida, 

também reportaram propriedades mecânicas inferiores para alginato dialdeído com maiores 

graus de oxidação. 

Os hidrogéis formulados em bórax apresentam propriedades mecânicas inferiores 

(menor E’) quando comparado com aqueles preparados em PBS. Esse resultado pode ser 

justificado pela competição entre a complexação do bórax e formação da base de Schiff. O 

bórax dá origem a interações físicas enquanto a base de Schiff forma ligações químicas. Os 

hidrogéis formulados a partir de interações químicas tendem a apresentar melhores 

propriedades mecânicas do que àqueles formados por interações físicas.  

 

Figura 29 - Gráfico de DMA para hidrogéis de GMOX50/Gelatina na proporção 1:1 na 

concentração de 8% em a) PBS e b) bórax. 
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Figura 30 - Gráfico de DMA para hidrogéis de GMOX70/Gelatina na proporção 1:1 na 

concentração de 8% em a) PBS e b) bórax. 
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6  CONCLUSÕES  

Foi possível obter galactomanana a partir dos endospermas das sementes de 

Delonix regia. Esta foi oxidada pelo íon periodato para dar origem a um derivado com dois 

grupos aldeído por unidade monossacarídica (dialdeído). A modificação foi confirmada por 

FTIR e RMN. 

A galactomanana oxidada pelo íon periodato teve sua solubilidade diminuída em 

relação ao material de partida não modificado, e por isso apresentou dificuldades para ser 

solubilizada em água, mesmo sob aquecimento. A utilização de aquecimento fez com que a 

GMOX dissolvesse em maior extensão tanto em PBS quanto na solução de bórax.  

Os valores teóricos e experimentais do grau de oxidação foram diferentes, o que 

pode estar relacionada com a formação de diferentes estruturas hemiacetálicas. Estas 

estruturas protegem os grupos hidroxílicos restantes de oxidação adicional, diminuindo assim 

a quantidade de grupos OH disponíveis para oxidação. 

O derivado oxidado mostrou-se eficiente em promover a reação de reticulação 

com a gelatina de porco. A síntese dos hidrogéis pôde ser confirmada a olho nu pelo 

aparecimento de uma coloração amarelada que está associada à formação de base de Schiff. 

O tempo de geleificação pôde ser modulado pelo grau de oxidação, concentração 

das soluções poliméricas utilizadas e pelo solvente adotado para o derivado oxidado. 

O processo de reticulação deu origem a estruturas porosas. 

Os hidrogéis formulados em PBS apresentaram propriedades mecânicas 

superiores àqueles formulados em bórax.  

A injetabilidade juntamente com o tempo de geleificação modulável faz com que 

estes hidrogéis candidatos potenciais para aplicações biomédicas como agente para liberação 

controlada de fármacos e/ou para preenchimento de espaços.  
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LÜ, S.; GAO, C.; XU, X.; BAI, X.; DUAN, H.; GAO, N.; FENG, C.; XIONG, Y.; LIU, M. 

Injectable and self-healing carbohydrate-based hydrogel for cell encapsulation. ACS Applied 

Materials & Interfaces, [S.l.], v. 7, n. 23, p. 13029-13037, 2015. 

 

MACIEL, Jeanny da Silva. Géis de goma do cajueiro e derivados com quitosana: Síntese, 

caracterização e ensaios preliminares em sistemas de liberação de fármacos. 2005. 144f. 

Tese (Doutorado em Química Inorgânica) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005.  

 

MAIA, J.; FERREIRA, L.; CARVALHO, R.; RAMOS, M. A.; GIL, M. H. Synthesis and 

characterization of new injectable and degradable dextran-based hydrogels. Polymer, [S.l.], 

v. 46, n. 23, p. 9604-9614, 2005. 

 

MAIA, J.; RIBEIRO, M. P.; VENTURA, C.; CARVALHO, R. A.; CORREIA, I. J.; GIL, M. 

H. Ocular injectable formulation assessment for oxidized dextran-based hydrogels. Acta 

Biomaterialia, [S.l.], v. 5, n. 6, p. 1948-1955, 2009. 

 

MIAO, T.; FENN, S. L.; CHARRON, P. N.; OLDINSKI, R. A. Self-Healing and 

Thermoresponsive Dual-Cross-Linked Alginate Hydrogels Based on Supramolecular 

Inclusion Complexes. Biomacromolecules, [S.l.], v. 16, n. 12, p. 3740-3750, 2015. 

 

MOREIRA, C. D. F.; CARVALHO, S. M.; MANSUR, H. S.; PEREIRA, M. M. 

Thermogelling chitosan–collagen–bioactive glass nanoparticle hybrids as potential injectable 

systems for tissue engineering. Materials Science and Engineering C, [S.l.], v. 58, [S.n.], p. 

1207-1216, 2016. 

 

MURALI, R.; THANIKAIVELAN, P. Bionic, porous, functionalized hybrid scaffolds with 

vascular endothelial growth factor promote rapid wound healing in Wistar albino rats. RSC 

Advances, [S.l.], v. 6, n. 23, p. 19252-19264, 2016. 

 

MATOS, Vania Cordeiro de. Gomas endospérmicas de Delonix regia e Schizolobium 

parahybae: uso no isolamento de lectinas vegetais. 2000. 139 f. Tese (Doutorado em 

Bioquímica) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2000. 

 

MUSCHIN, T.; BUDRAGCHAA, D.; KANAMOTO, T.; NAKASHIMA, H.; ICHIYAMA, 

K.; YAMAMOTO, N.; SHUQIN, H.; YOSHIDA, T. Chemically sulfated natural 

galactomannans with specific antiviral and anticoagulant activities. International Journal of 

Biological Macromolecules, [S.l.], v. 89, [S.n.], p. 415-420, 2016. 

 



62 
 

 

OVERSTREET, D. J.; DUTTA, D.; STABENFELDT, S. E.; VERNON, B. L. Injectable 

Hydrogels. Journal of Polymer Science Part B: Polymer physics, [S.l.], v. 50, n. 13, p. 

881-903, 2012. 

 

PATENAUDE, M.; SMEETS, N.M.B.; HOARE, T. Designing injectable, covalently cross-

linked hydrogels for biomedical applications. Macromolecular Rapid Communications, 

[S.l.], v. 35, n. 6, p. 598-617, 2014. 

 

PITOMBEIRA, N. A. O.; NETO, J. G. V.; SILVA, D. A.; FEITOSA, J. P. A.; PAULA, H. C. 

B.; DE PAULA, R. C. M. Self-assembled nanoparticles of acetylated cashew gum: 

Characterization and evaluation as potential drug carrier. Carbohydrate Polymers, [S.l.], v. 

117, [S.n], p. 610-615, 2015. 

 

PRAJAPATI, V. D.; JANI, G. K.; MORADIYA, N. G.; RANDERIA, N. P.; NAGAR, B. J.; 

NAIKWADI, N. N.; VARIYA, B. C. Galactomannan: A versatile biodegradable seed 

polysaccharide. International Journal of Biological Macromolecules, [S.l.], v. 60, [S.n.], p. 

83-92, 2013. 

 

PRYSTUPA, D. A.; DONALD, A. M. Infrared study of gelatin conformations in the gel and 

sol states. Polymer Gels and Networks, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 87-110, 1996. 

 

RAJALAXMI, D.; JIANG, N.; LESLIE, G.; RAGAUSKAS, A. J. Synthesis of novel water-

soluble sulfonated cellulose. Carbohydrate Research, [S.l.], v. 345, n. 2, p. 284-290, 2010. 

 

REGEV, O.; REDDY, C. S.; NSEIR, N.; ZUSSMAN. E. Hydrogel reinforced by short 

albumin fibers: Mechanical characterization and assessment of biocompatibility. 

Macromolecular Materials and Engineering, [S.l.], v. 298, n. 3, 283-291, 2013. 

 

RINAUDO, M. New way to crosslink chitosan in aqueous solution. European Polymer 

Journal, [S.l.], v. 46, n. 7, p. 1537-1544, 2010. 

 

SARKER, B.; PAPAGEORGIOU, D. G.; SILVA, R.; ZEHNDER, T.; GUL-E-NOOR, F.; 

BERTMER, M.; KASCHTA, J.; CHRISSAFIS, K.; DETSCHA, R.; BOCCACCINI A. R. 

Fabrication of alginate–gelatin crosslinked hydrogel microcapsules and evaluation of the 

microstructure and physico-chemical properties. Journal of Materials Chemistry B, [S.l.], 

v. 2, n. 11, p. 1470-1482, 2014. 

 

SAKAI, S.; HIROSE, K.; TAGUCHI, K.; OGUSHI, Y.; KAWAKAMI, K. An injectable, in 

situ enzymatically gellable, gelatin derivative for drug delivery and tissue engineering. 

Biomaterials, [S.l.], v. 30, n. 20, p. 3371-3377, 2009. 

 

SARIKA, P. R.; CINTHYA, K.; JAYAKRISHNAN, A.; ANILKUMAR, P. R.; JAMES, N. 

R. Modified gum arabic cross-linked gelatin scaffold for biomedical applications. Materials 

Science and Engineering C, [S.l.], v. 43, [S.n.], p. 272-279, 2014. 

 

SILVA, D. A.; PAULA, R. C. M.; FEITOSA, J. P. A.; BRITO, A. C. F.; MACIEL, J. S.; 

PAULA, H. C. M. Carboxymethylation of cashew tree exudate polysaccharide. 

Carbohydrate Polymers, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 163-171, 2004. 

 



63 
 

 

SIQUEIRA, N. M.; PAIVA, B.; CAMASSOLA, M.; ROSENTHAL-KIM, E. Q.; GARCIA, 

K. C.; DOS SANTOS, F. P.; SOARES, R. M. D. Gelatin and galactomannan-based scaffolds: 

Characterization and potential for tissue engineering applications. Carbohydrate Polymers, 

[S.l.], v. 133, [S.n.], p. 8-18, 2015. 

 

SIRVIÖ, J. A.; LIIMATAINEN, H.; VISANKO, M.; NIINIMÄKI, J. Optimization of 

dicarboxylic acid cellulose synthesis: Reaction stoichiometry and role of hypochlorite 

scavengers. Carbohydrate Polymers, [S.l.], v. 114, [S.n.], p. 73-77, 2014. 

 

SOLOMONS, Graham; FRYHLE, Craig. Química orgânica. 8. ed. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2006. 542 p. 

 

SRIVASTAVA, M.; KAPOOR, V. P. Seed Galactomannans: An overview. Chemical 

Biology, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 295-317, 2005.  

 

TAMAKI, Y.; TERUYA, T.; TAKO, M. The chemical structure of galactomannan isolated 

from seeds of Delonix regia. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, [S.l.], v. 74, n. 

5, p. 1110-1112, 2010. 

 

TAN, H.; MARRA, K. G. Injectable, Biodegradable Hydrogels for Tissue Engineering 

Applications. Materials, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 1746-1767, 2010 

 

VICINI, S.; PRINCI, E.; LUCIANO, G.; FRANCESCHI, E.; PEDEMONTE, E.; OLDAK, 

D.; KACZMAREK, H.; SIONKOWSKA, A. Thermal analysis and characterisation of 

cellulose oxidised with sodium methaperiodate. Thermochimica Acta, [S.l.], v. 418, n. 1-2, 

p. 123-130, 2004. 

 

VIEIRA, I. G. P.; MENDES, F. N. P.; GALLÃO, M. I.; BRITO, E. S. NMR study of 

galactomannans from the seeds of mesquite tree (Prosopis juliflora (Sw) DC). Food 

Chemistry, [S.l.], v. 101, n. 1, p. 70-73, 2007. 

 

VLIERBERGHE, S. V.; DUBRUEL, P.; SCHACHT, E. Biopolymer-Based Hydrogels As 

Scaffolds for Tissue Engineering Applications: A Review. Biomacromolecules, [S.l.], v. 12, 

n. 5, p. 1387-1408, 2011. 

 

WANG, X.; GU, Z.; QIN, H.; LI, L.; YANG, X.; YU, X. Crosslinking effect of dialdehyde 

starch (DAS) on decellularized porcine aortas for tissue engineering. International Journal 

of Biological Macromolecules, [S.l.], v. 79, [S.n.], p. 813-821, 2015. 

 

WANG, Q.; WANG, Q.; TENG, W. Injectable, degradable, electroactive nanocomposite 

hydrogels containing conductive polymer nanoparticles for biomedical applications. 

International Journal of Nanomedicine, [S.l.], v. 11, [S.n.], p. 131-145, 2016. 

 

WANG, J.; SOMASUNDARAN, P. Study of galactomannose interaction with solids using 

AFM, IR and allied techniques. Journal of Colloid and Interface Science, [S.l.], v. 309, n. 

2, p. 373-383, 2007. 

 

WANG, S.; OOMMEN, P. O.; YAN, H.; VARGHESE, P. O. Mild and efficient strategy for 

site-selective aldehyde modification of glycosaminoglycans: tailoring hydrogels with tunable 

release of growth factor. Biomacromolecules, [S.l.], v. 14, n. 7, p. 2427-2432, 2013. 



64 
 

 

Web of Knowledge. Disponível em:  

<http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=UA&search_mode=CitationR

eport&SID=1CTRrQ14NHlliXsRHDQ&page=1&cr_pqid=1&viewType=summary>. Acesso 

em: 22 junho de 2016. 

 

WU, J.; ZHENG, Y.; YANG, Z.; LIN, Q.; QIAO, K.; CHEN, X.; PENG, Y. Influence of 

dialdehyde bacterial cellulose with the nonlinear elasticity and topology structure of ECM on 

cell adhesion and proliferation. RSC Advances, [S.l.], v. 4, n. 8, p. 3998-4009, 2014.  

 

XIANG, Q.; LEE, Y. Y.; PETTERSSON, P. O.; TORGET, R. Heterogeneous aspects of acid 

hydrolysis of α-cellulose. Applied Biochemistry and Biotechnology, [S.l.], v. 107, [S.n], p. 

505-514, 2003. 

 

XIN, Y.; YUAN, J. Schiff’s base as a stimuli-responsive linker in polymer chemistry. 

Polymer Chemistry, [S.l.], v. 3, n. 11, p. 3045-3055, 2012. 

 

XU, Y.; LI, L.; WANG, H.; YU, X.; GU, Z.; HUANG, C.; PENG, H. In vitro 

cytocompatibility evaluation of alginate dialdehyde for biological tissue fixation. 

Carbohydrate Polymers, [S.l.], v. 92, n. 1, p. 448-454, 2013.  

 

YAN, S.; WANG, T.; FENG, L.; ZHU, J.; ZHANG, K.; CHEN, X.; CUI, L.; YIN, J. 

Injectable in situ self-cross-linking hydrogels based on poly(L-glutamic acid) and alginate for 

cartilage tissue engineering. Biomacromolecules, [S.l.], v. 15, n. 12, p. 4495-4508, 2014.  

 

YAN, S.; ZHANG, X.; ZHANG, K.; DI, H.; FENG, L.; LI, G.; FANG, J.; CUI, L.; CHEN, 

X.; YIN, J. Injectable in situ forming poly(L-glutamic acid) hydrogels for cartilage tissue 

engineering. Journal of Materials Chemistry B, [S.l.], v. 4, n. 5, p. 947-961, 2016.  

 

YANG, J-A.; YEOM, J.; HWANG, B. W.; HOFFMAN, A. S.; HAHN, S. K. In situ-forming 

injectable hydrogels for regenerative medicine. Progress in Polymer Science, [S.l.], v. 39, n. 

12, p. 1973-1986, 2014. 

 

YANG, X.; BAKAIC, E.; HOARE, T.; CRANSTON, D. E. Injectable polysaccharide 

hydrogels reinforced with cellulose nanocrystals: morphology, rheology, degradation, and 

cytotoxicity. Biomacromolecules, [S.l.], v. 14, n. 12, p. 4447-4455, 2013. 

 

YU, F.; CAO, X.; LI, Y.; ZENG, L.; ZHU, J.; WANG, G.; CHEN, X. Diels-Alder crosslinked 

HA/PEG hydrogels with high elasticity and fatigue resistance for cell encapsulation and 

articular cartilage tissue repair. Polymer Chemistry, [S.l.], v. 5, n. 17, p. 5116-5123, 2014. 

 

ZHAO, H.; HEINDEL, N. D. Determination of degree of substitution of formyl groups in 

polyaldehyde dextran by the hydroxylamine hydrochloride method. Pharmaceutical 

Research, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 400-402, 1991. 

 

ZHAO, X.; LI, P.; GUO, B.; MA, P. X. Antibacterial and conductive injectable hydrogels 

based on quaternized chitosan-graft-polyaniline/oxidized dextran for tissue engineering. Acta 

Biomaterialia, [S.l.], v. 26, [S.n.], p. 236-248, 2015. 


